
 

 

บทที� 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมา 
 สังคมไทยในปัจจุบนัเขา้สู่ยคุของการเปลี�ยนแปลงอยา่งมากทั�งทางดา้นการเมืองเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม และการศึกษา ตามที�คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เสนอให้สาํนกังาน
คณะกรรมการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสําคญัของการเรียนรู้วิชาหนา้ที�
พลเมือง จึงกาํหนดให้ทุกคนตอ้งเรียน จึงบรรจุวิชาหนา้ที�พลเมือง เขา้สู่หลกัสูตรการเรียนการสอน 
เพื�อปลูกฝังจิตสํานึกความเป็นพลเมือง ให้กบัเด็กและเยาวชน เพื�อเป็นหนึ� งในแนวทางการสร้าง
ความปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาติใหเ้กิดขึ�นต่อไป  
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาํหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงาน              
ที�เกี�ยวข้องได้จดัการเรียนการสอนโดยบูรณาการสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลและ
เหมาะสมกบัแต่ละระดบัการศึกษา โดยเน้นความสําคญัทั�งความรู้ ทกัษะ กระบวนการ คุณธรรม      
ค่านิยมที�ดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 
2551 จึงได้กาํหนดสมรรถนะสําคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนไว ้ซึ� งสมรรถนะ
สําคญั มี 5 ประการคือ (1) ความสามารถในการสื�อสาร (2) ความสามารถในการคิด (3) ความสามารถ
ในการแกปั้ญหา (4) ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต และ (5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 8 ประการ คือ (1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์(2) ซื�อสัตยสุ์จริต (3) มีวินัย 
(4) ใฝ่เรียนรู้ (5) อยู่อย่างพอเพียง (6) มุ่งมั�นในการทาํงาน (7) รักความเป็นไทย (8) มีจิตสาธารณะ
โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซึ� งเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยที์�มีความสมดุลทั�งดา้นร่างกาย ความรู้
คุณธรรมมีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก เพื�อให้สามารถอยู่ร่วมกับผูอื้�น              
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 ค : 3) ซึ� งความเป็นพลเมืองมีความสําคญั
อย่างมากในปัจจุบนั เป็นการเรียนรู้ให้เคารพสิทธิหน้าที�ของตนเองและผูอื้�นและการอยู่ร่วมกัน             
ในสังคมอยา่งสันติสุข 
 การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมมุ่งให้ผูเ้รียน
เพิ�มพูนความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น มีทกัษะในการใชว้ิทยาการและเทคโนโลยีทกัษะกระบวนการคิด
ขั�นสูงสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนั ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 ข : 23) การจดัหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมจึงเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการดาํรงชีวิต
ของมนุษยก์ารอยูร่่วมกนัในสังคมนอกจากนี� ยงัช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจตนเอง และผูอื้�น ส่งเสริมให ้
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ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรคแ์ละคิดแกปั้ญหาและคิดตดัสินใจ เพื�อสนองตอบ
ความสามารถ ความถนัดความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคนทั� งด้านวิชาการและวิชาชีพสามารถ           
นาํความรู้ไปใช้ในการดาํเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก (กรมวิชาการ. 
2545 ก : 11)  
 จะเห็นไดว้า่ทกัษะการคิดนั�นมีความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษยเ์พราะการคิดเป็น
สื� อสําคัญที�จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง หรือนําเอาความรู้ซึ� งได้จาก  
ประสบการณ์มาใช้ในการตดัสินใจและแกปั้ญหาในชีวิตได ้การสอนทกัษะการคิดเป็นสิ�งสําคญัที�สุด
ในการพฒันาศกัยภาพมนุษยเ์พราะความสามารถทางด้านการคิดจะนาํไปสู่การพฒันาด้านอื�น ๆ   
ชนิดไม่รู้จบ ผูเ้รียนสามารถนาํความคิดไปประยุกตใ์ชเ้พิ�มประสิทธิภาพในการศึกษาวิชาชีพต่าง ๆ 
การสร้างสรรคใ์หม่ ๆ และการพฒันาคุณภาพชีวิต (อรพรรณ พรสีมา. 2543 : 30) โดยเฉพาะการคิด
วิจารณญาณ (Critical Thinking) ซึ� งเป็นทกัษะการคิดระดบัสูงที�มีความสําคญัและเป็นคุณลกัษณะ
ของผูเ้รียนตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาในยคุปัจจุบนั 
 การพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารรญาณเป็นเป้าหมายสําคญัของการศึกษา
เพื�อสร้างความเป็นพลเมืองดี โดยเป็นกระบวนการที�ให้ความสําคญักบัการคิดที�มีเหตุผลและคิด
สะทอ้นกลบัที�มุ่งเนน้การตดัสินใจสิ�งที�เชื�อหรือสิ�งที�ทาํ (Ennis. 1985 : 45 - 48) เป็นกระบวนการคิด
เพื�อให้มองเห็นวา่อะไรถูก และอะไรผิดซึ� งให้ความสาํคญักบัการใชห้ลกัเหตุผล และความสามารถ
ในการแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นได้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณยงัสัมพันธ์กับ        
ความเป็นธรรมและการเปิดใจกวา้งโดยไม่ยอมรับขอ้มูลต่าง ๆโดยปราศจากการสืบสวนสอบสวน 
และหมายถึงการตั�งคาํถามตวัเองและตั�งคาํถามผูอื้�น เพราะนั�นคือวิธีการที�เราคน้พบความจริงและ
เป็นแรงกระตุน้ที�อยูเ่บื�องหลงัขอ้โตแ้ยง้ต่าง ๆ (Arguments) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณยงัส่งผลต่อ
การควบคุมตนเอง (Self - regulation) ซึ� งเป็นกระบวนการที�ยืนยนัว่าคุณไม่ได้ใช้เหตุผลที�ผิดจาก
หลักการ (Logical Fallacies) และใช้เหตุผลข้างต้น (Rationlizations) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ         
จึงไม่เพียงแต่ช่วยการจดัการกับหลักฐานเท่านั� น แต่ยงัเป็นการเปิดมุมมองในสิ� งที� เคยซ่อนอยู ่            
ให้กระจ่างชัดเจน (Wood. 2002 : 5) การพฒันาความสมารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็น
ทกัษะจาํเป็นที�จะช่วยบุคคลเป็นผู ้“คิดเป็น ทาํเป็น และแกปั้ญหาเป็น” (ลกัขณา สริวฒัน์. 2549 : 17) 
และยงัเป็นทกัษะการเรียนรู้เพื�อการอยูร่อดในศตวรรษที� 21 อีกดว้ย (ไพฑูรย ์ลินลารัตน์. 2557 : 16) 
ดว้ยเหตุนี� กระบวนการจดัการเรียนรู้จาํเป็นตอ้งพฒันาทกัษะความรู้ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ            
ที� จะพัฒนาให้ผู ้เรียนเกิดความรู้และเข้าใจที� ถูกต้องเกี� ยวข้องกับการเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
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 แต่สภาพการเรียนการสอนในหอ้งเรียนในปัจจุบนัที�มุ่งเนน้เนื�อหา ความรู้ ความจาํ ไม่ได้
มีการลงลึกสู่การนาํไปใชใ้นชีวิตจริง ส่งผลให้ผูเ้รียนขาดทกัษะการคิด การปฏิบติั จากการสังเกต 
ผลของการวดัและประเมินผล คะแนนผลสัมฤทธิi ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมในปีการศึกษา 2559 สาระการเรียนรู้ที� 2 เรื�องหนา้ที�พลเมือง วฒันธรรม และ
การดาํเนินชีวิตในสังคม ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 มีนักเรียนทั�งหมด 50 คน จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน นักเรียนทั�งหมดมีคะแนนเฉลี�ยสูงสุดไม่ถึงร้อยละ 60 และเมื�อพิจารณาจากคะแนน          
รายด้านของตวัชี� วดัของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 เห็นได้ว่า          
นกัเรียนทาํคะแนนในขอ้คาํถามในแบบทดสอบในเรื�องทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณค่อนขา้งตํ�า 
ทั� งนี� จึงต้องการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้ผูเ้รียนมีความสามารถด้านการคิด
วเิคราะห์ คิดสังเคราะห์คิดอยา่งมีวจิารณญาณมีความคิดสร้างสรรคคิ์ดไตร่ตรอง และมีวสิัยทศัน์ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องพบว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(Problem Based Learning หรือ PBL) เป็นการเรียนรู้ที�เกิดขึ� นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูป
แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที�เกิดขึ�น
ในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบท (Context) ของการเรียนรู้เพื�อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการคิด
วเิคราะห์และคิดแกปั้ญหา รวมทั�งไดค้วามรู้ตามศาสตร์ในสาขากลุ่มสาระที�ตนศึกษาดว้ยการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการทาํงานที�ตอ้งอาศยัความเขา้ใจและการแก้ไข
ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถปรับตัวได้ดีขึ� น        
ต่อการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในเรื�องขอ้มูล ข่าวสารในโลกปัจจุบนั ช่วยเสริมสร้างความสามารถ
ในการใชท้รัพยากรของผูเ้รียนไดดี้ขึ�น และยงัส่งเสริมการสะสมการเรียนรู้ และการคงรักษาขอ้มูล
ใหม่ไวไ้ด้ดีขึ� น เมื�อใช้ในการแก้ปัญหาของสหสาขาวิชา ทาํให้สนับสนุนความร่วมมือมากกว่า         
การแข่งขนั ช่วยให้เกิดการตดัสินใจแบบองค์รวม หรือแบบสหสาขาวิชาสําหรับปัญหาสุขภาพ           
ที�สําคญั สามารถใช้การประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (มณัฑรา ธรรมบุศย.์  2545 : 
11 - 17)    
 จากเหตุผลที�กล่าวมาข้างต้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ ที�จะนํารูปแบบการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานซึ� งเป็นวิธีหนึ�งที�จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้พฒันาดา้นการคิด เป็นการให้ผูเ้รียน
ค้นพบเหตุผลด้วยตนเอง และทําให้มีผลสัมฤทธิi ทางการเรียนและความสามารถในการคิด          
อย่างวิจารณญาณสูงขึ� น ซึ� งผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์และสามารถนําไปพัฒนาการเรียนรู้             
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระที� 2 หนา้ที�พลเมือง และการดาํเนินชีวิต           
ในสังคมของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณก่อนและหลงัเรียนดว้ยการ

จดัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

 2. เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณก่อนและหลงัเรียนดว้ยการ

จดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 

 3. เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนระหวา่งการจดั

การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 

 4. เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิi ทางการเรียนหลงัเรียนระหว่างการจดัการจดัการเรียนรู้ 

โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 

 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 นาํไปสู่แนวทางการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระ        

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรื�องหนา้ที�พลเมือง ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 

อนัจะเป็นแนวทางสําหรับครูผูส้อนที�จะนาํไปใช้กิจกรรมการเรียนการสอน ในหน่วยอื�น ๆ ของ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ใหแ้ก่นกัเรียนต่อไป 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจัย เป็นนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 

2561 ของโรงเรียนขนาดเล็กในอาํเภอท่าใหม่ สังกดัเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 17 จาํนวน             

3 โรงเรียน จาํนวน 198 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย เป็นนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม 

อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2561 ดว้ยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง

เนื�องจากโรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิมมีนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 จาํนวน 50 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน 

หอ้งละ 25 คน 

 ตัวแปรที�ศึกษา  

 1. ตัวแปรต้น ไดแ้ก่  

  1.1 การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  

  1.2 การจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู             
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 2. ตัวแปรตาม ไดแ้ก่  
  2.1 ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ                                     
  2.2 ผลสัมฤทธิi ทางการเรียน 

 ขอบเขตของเนื,อหา 
 เนื�อหาที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  คือ เนื�อหาในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
สาระหนา้ที�พลเมือง หนา้ที�พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม เรื�องพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย ของนักเรียนชั� นมัธยมศึกษาปีที�  3 ซึ� งแบ่งออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่               
หน่วยการเรียนรู้ที�  1 พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย หน่วยการเรียนรู้ที�  2 กฎหมายสําคัญ               
ของประเทศไทย และหน่วยการเรียนรู้ที� 3 ประเพณีวฒันธรรมและภูมิปัญญา 
 ระยะเวลาที�ใช้ในการวจัิย  
 ระยะเวลาที�ใช้ในการวิจยั คือ ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการจดักิจกรรม            
การเรียนรู้ 20 ชั�วโมง 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ในการวจิยัครั� งนี�   มีนิยามศพัทเ์ฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยัดงัต่อไปนี�  
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง ขั�นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้                  
ที�ผูว้จิยัใชส้ถานการณ์ปัญหาจากเหตุการณ์ในชีวติประจาํวนั เพื�อเป็นสื�อการเรียนที�กระตุน้ใหผู้เ้รียน
เกิดความอยากรู้และแสวงหาความรู้เพื�อนํามาแก้ปัญหา ให้ผู ้เรียนเกิดความเข้าใจปัญหานั� น                
อยา่งชดัเจน โดยมีการจดักิจกรรมการเรียนโดยมีขั�นตอนการจดัการเรียนรู้ 6 ขั�นตอน ดงันี�  
 ขั�นที� 1 กาํหนดปัญหา โดยการจดัสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ
และมองเห็นปัญหา สามารถกาํหนดสิ� งที�เป็นปัญหาที�ผูเ้รียนอยากรู้ อยากเรียนเกิดความสนใจ              
ที�จะคน้หาคาํตอบ 
 ขั�นที� 2 ทาํความเขา้ใจกบัปัญหา เป็นปัญหาที�ตอ้งการเรียนรู้และสามารถอธิบายสิ�งต่าง ๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาได ้
 ขั�นที� 3 ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองดว้ยวธีิการหลากหลาย 
 ขั�นที� 4 สังเคราะห์ความรู้ ผูเ้รียนนาํความรู้ที�ไดค้น้ควา้มาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนั 
 ขั�นที� 5 สรุปและประเมินค่าหาคาํตอบ ผูเ้รียนแต่ลกลุ่ม สรุปผลงานตนเอง และประเมินว่า
ผลงานว่าขอ้มูลที�ศึกษาคน้ควา้มีความเหมาะสม หรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิด           
ภายในกลุ่มของตนเองอยา่งอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองคค์วามรู้ ในภาพรวมของปัญหาอีกครั� ง 
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 ขั�นที� 6 นาํเสนอและประเมินงาน ผูเ้รียนนาํขอ้มูลที�ไดม้าจดัระบบองคค์วามรู้ และนาํเสนอ
เป็นผลงานรูปแบบที�หลากหลาย ผูเ้รียนทุกกลุ่ม รวมทั�งผูเ้กี�ยวขอ้งกบัปัญหาร่วมกนัประเมินผลงาน  
 การจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู หมายถึง แนวทางในการจดัการเรียนรู้ โดยยึดหลกัการ 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design ที� เน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ ให้นักเรียน               
มีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้สามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองทั�งเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม โดยมีลาํดบัขั�นตอนดงันี�   
 1. ขั�นสร้างความสนใจ หมายถึง การทาํให้นกัเรียนเกิดความตั�งใจในการเรียน ครูอาจใช้
การสนทนา หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ 
 2. ขั�นแจง้จุดประสงค์ หมายถึง การแจง้ให้นักเรียนทราบผลการเรียนรู้ในบทเรียนนั�น 
หรือเป็นการใหน้กัเรียนไดรั้บรู้จุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายของการเรียนการสอน 
 3. ขั�นทบทวนความรู้เดิม หมายถึง การสํารวจ หรือการกระตุ้นให้นักเรียนระลึกถึง      
การเรียนรู้พื�นฐานที�จาํเป็น โดยครูจะใชก้ารซกัถามหรือสนทนา 
 4. ขั�นเสนอบทเรียนใหม่ หมายถึง การเรียนรู้ใหม่โดยใชว้สัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการ
สนทนา ซกัถาม 
 5. ขั�นแนะนาํให้เกิดการเรียนรู้ หมายถึง บอกแนวทาง หรือนาํทางให้นักเรียนสามารถ           
ทาํกิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง เช่น แนะนาํการร่วมกิจกรรม แนะนาํหนงัสือหรือแหล่งคน้ควา้ 
 6. ขั�นแสดงพฤติกรรม หมายถึง ขั�นการให้นกัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง หรือ
แสดงพฤติกรรมตามจุดประสงคที์�ครูตั�งไว ้
 7. ขั�นแจ้งผลการปฏิบติั หมายถึง การแจง้ผลของการกระทาํสิ� งที�ได้รับมอบหมายให ้             
นกัเรียนทราบโดยการชมเชย แนะนาํ แสดงความยนิดีในผลงาน 
 8. ขั�นการวดัและประเมินผล หมายถึง การวดัและประเมินผลว่าพฤติกรรมที�นักเรียน              
ได้กระทํานั� นบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนเพียงใด โดยครูสังเกต ตรวจรายงาน             
การอภิปราย การตอบคาํถาม 
 9. ขั�นส่งเสริมความแม่นยาํและถ่ายโอนการเรียนรู้ เป็นการสรุปขั�นทบทวนการเรียนรู้             
ที�ผ่านมาให้นักเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจที�แม่นยาํขึ� น โดยการทาํแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ               
หรือทาํรายงาน 
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการคิดที�ใช้เหตุใช้ผลพิจารณาไตร่ตรอง
อยา่งรอบคอบมี 6 ขั�นตอน ดงันี�                               
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 1. การนิยามปัญหา หมายถึง การกาํหนดประเด็นปัญหา โดยพิจารณาจากขอ้มูล ขอ้โตแ้ยง้
เพื�อกาํหนดปัญหา ซึ� งการนิยามปัญหาเป็นจุดเริ�มตน้ของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เพราะกระตุน้
ใหค้นเริ�มตระหนกัถึงปัญหา ขอ้โตแ้ยง้เพื�อหาคาํตอบที�สมเหตุสมผล 
 2. การรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัประเด็นปัญหาขอ้โตแ้ยง้ที�คลุมเครือ รวมทั�งการดึงขอ้มูล
หรือความรู้จากประสบการณ์เดิมมาใช ้เมื�อพบกบัสถานการณ์ที�เป็นปัญหา การรวบรวมขอ้มูลถือวา่
มีความจาํเป็นต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 3. การจดัระบบข้อมูล หมายถึง การพิจารณาความน่าเชื�อถือของขอ้มูล ความเพียงพอ  
ของข้อมูล และสามารถแยกแยะข้อมูลได้ว่าข้อมูลใดเป็นความคิดเห็น ขอ้มูลใดเป็นขอ้เท็จจริง             
รวมทั�งจดัลาํดบัความสาํคญัของขอ้มูล เพื�อเป็นแนวทางในการตั�งสมมติฐาน 
 4. การตั�งสมมติฐาน หมายถึง การนาํขอ้มูลที�จดัระบบแลว้มาเชื�อมโยงหาความสัมพนัธ์   
เพื�อกาํหนดแนวทางการสรุปที�น่าจะเป็นไปไดม้ากที�สุด หรือตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผล 
 5. การสรุปอา้งอิงโดยใช้หลกัตรรกศาสตร์ หมายถึง การพิจารณาทางเลือกที�สมเหตุสมผล 
ที�สุดจากขอ้มูลและหลกัฐานที�มีอยู ่เพื�อนาํไปสู่การสรุปที�สมเหตุสมผล 
 6. การประเมินสรุปอา้งอิง หมายถึง การประเมินความสมเหตุสมผลของการสรุปอา้งอิง  
รวมทั�งพิจารณาวา่ขอ้สรุปนั�นสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดห้รือไม่ ผลจะเป็นอยา่งไรหากขอ้สรุปนั�น
มีการเปลี�ยนแปลง หรือได้รับข้อมูลเพิ�มเติม ซึ� งจะนําไปสู่การรวบรวมข้อมูลที�มีอยู่อีกครั� งหนึ� ง   
หรือตั�งสมมติฐานและการสรุปอา้งอิงใหม่ 
 ผลสัมฤทธิ8ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้เรื� อง   
พลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย ซึ� งพิจารณาจากคะแนนของนกัเรียนที�ไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียน
โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิi ทางการเรียน เรื� อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มสาระ              
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ที�ผูว้จิยัสร้างขึ�นเอง 
โดยกาํหนดกาํหนดพฤติกรรมที�ตอ้งการวดัความเขา้ใจในการนาํไปใช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
การประเมินค่า  
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 กรอบแนวคิดในการวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดไว ้ดงัภาพประกอบ 1 
 
                                                                 

 
 

 
 
 
 
ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
สมมุติฐานในการวจัิย 
 การวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยัไดต้ั�งสมมุติฐานในการวจิยัไวด้งันี�  
 1. นกัเรียนที�เรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 2. นกัเรียนที�เรียนด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูมีความสามารถในการคิดอย่างมี
วจิารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3. นกัเรียนที�เรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่วธีิการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 4. นกัเรียนที�เรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิi ทางการเรียน
หลงัเรียนสูงกวา่วธีิการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 

1. การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน 
2. การจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 

1. ความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ 
2. ผลสัมฤทธิi ทางการเรียน 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 




